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ZARZĄDZENIE NR 23/2010

z dnia 6 maja 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RG3410/05/10pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie numer ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 91802-2010 

§ 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) powołuję Komisję Przetargową (KP) składającą się z niżej wymienionych 
osób: 1. Grzegorz Kozłowski – przewodniczący KP 2. Teresa Koszulińska – zastępca przewodniczącego KP 3. 
Artur Jankowski – sekretarz KP 

§ 2. Komisja przetargowa jest powoływana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie. 

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków KP określa Regulamin Pracy Komisji 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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zał. nr 1 do Zarządzenia nr 23/2010 
Burmistrza Mszczonowa  


z dnia 6 maja 2010 r. 


 
Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 


 
powołanej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie. 
 
1. Komisja przetargowa zwana dalej „Komisją” jest zespołem pomocniczym kierownika 


zamawiającego zwanym dalej „Burmistrzem”. 
 


2. Komisja przetargowa działa na podstawie Zarządzenia nr 23/2010 Burmistrza 
Mszczonowa z dnia 6 maja 2010r. 
 


3. Komisja rozpoczyna działalnośd z dniem powołania, przy czym faktycznie rozpoczyna 
swoją pracę od momentu otwarcia ofert. 
 


4. Zakooczenie działania Komisji nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 


5. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych  (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przepisy aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.  
 


6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca. 
 


7. Zakres obowiązków członków Komisji. 
7.1. Przewodniczący Komisji: 


a) reprezentuje Komisję przed Burmistrzem oraz przed osobami trzecimi, 
b) informuje na bieżąco Burmistrza o problemach związanych z pracami Komisji, 
c) rozdziela pomiędzy członków Komisji prace podejmowane w trybie roboczym, 
d) informuje Burmistrza o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie 


członka Komisji, 
e) prowadzi obrady Komisji i przewodniczy tym obradom, 
f) wyznacza terminy posiedzeo Komisji, 
g) zatwierdza protokoły z posiedzeo Komisji. 


7.2. Zastępca Przewodniczącego Komisji 
a) zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności, 
b) prowadzi procedurę otwarcia ofert. 


7.3 Sekretarz Komisji  
a) prowadzi w sposób ciągły protokół z postępowania odzwierciedlający 


poszczególne etapy pracy Komisji,  
b) wypełnia odpowiednie druki i załączniki do protokołu, 
c) sporządza protokoły z posiedzeo i czynności Komisji, 
d) odbiera oświadczenia członków Komisji o zaistnieniu lub braku istnienia 


ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu 







Burmistrza lub też wykonywania czynności związanych z postępowaniem o 
zamówienie publiczne oraz włącza je do dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 


e) opracowuje projekty dokumentów, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, 
f) prowadzi korespondencję w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, 
g) przesyła, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, wszelkie dokumenty przygotowane 


przez Komisję, 
h) dba o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


 
8. Zadania Komisji. 


Do zadao Komisji należą czynności związane z wyborem najkorzystniejszej oferty, w tym 
m.in.: 


a) ocena ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ich 
zgodności z treścią siwz,  


b) przygotowanie wezwao do uzupełnieo lub wyjaśnieo treści złożonych ofert, 
c) przyjmowanie i analiza nadsyłanych przez wykonawców wszelkich pism 


związanych z niniejszym postępowaniem, 
d) dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania,  
e) sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych 


Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. 
 


9. Otwarcie ofert – częśd jawna. 
9.1 Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawi zebranym:  


a) cel spotkania ze wskazaniem przedmiotu zamówienia,  
b) skład Komisji Przetargowej, 
c) kwotę środków, jakie zamierza się przeznaczyd na wykonanie zamówienia, 
d) oferty, pokazując je, że złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie 


noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.  
9.2. Komisja dokonuje otwarcia ofert zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieo 


publicznych. 
9.4. Otwieranie ofert odbywa się wg kolejności ich wpływu. 
9.5. Po otwarciu każdej oferty, Z-ca Przewodniczącego odczytuje następujące informacje 


zawarte w ofertach:  
a) nazwę i adres oferenta,  
b) cenę oferty,  


9.6.  Po odczytaniu wszystkich ofert, Z-ca Przewodniczącego zawiadamia obecnych 
przedstawicieli wykonawców o przypuszczalnym terminie zakooczenia postępowania 
oraz o sposobie powiadomienia o wynikach. 


9.7. Informacje, o których mowa w pkt. 9.4 Komisja po zatwierdzeniu przez Burmistrza, 
przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek. 


9.8. Po otwarciu i odczytaniu wszystkich ofert, członkowie Komisji niezwłocznie składają 
pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 
ustawy Prawo zamówieo publicznych  


9.9. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o 
których mowa w art. 17, nie złożenia przez niego takiego oświadczenia albo złożenia 







oświadczenia niezgodnego z prawdą, członek Komisji podlega niezwłocznemu 
wyłączeniu z dalszego udziału w pracach Komisji. 


9.10. Informację o wyłączeniu członka Komisji, Przewodniczący Komisji przekazuje 
Burmistrzowi, który w miejsce wyłączonego członka, może powoład nowego członka 
komisji. 


9.11. Komisja odsyła nie otwarte oferty tym wykonawcom, którzy: 
a) złożyli oferty po terminie, 
b) wycofali swoje oferty przed upływem terminu składania ofert. 


  
10. Ocena złożonych ofert - częśd tajna. 


10.1. Komisja dokona oceny ofert złożonych w terminie i zgodnie z zapisami zawartymi w 
siwz. 


10.2. Komisja dokona oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zgodności ofert z treścią siwz. 


10.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówieo publicznych Komisja 
przedstawi Burmistrzowi propozycje wezwao wykonawców do uzupełnienia bądź 
wyjaśnienia treści złożonych ofert.   


10.4. W toku badania i oceny ofert Komisja po zatwierdzeniu przez Burmistrza może 
żądad od wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 


10.5. Komisja po zatwierdzeniu przez Burmistrza poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 


dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 


warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 


10.6. Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycje wykluczenia ofert w przypadku 
zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych . 


10.7. Po zatwierdzeniu wykluczenia przez Burmistrza Komisja zawiadamia równocześnie 
wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówieo publicznych. 


10.8. Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycje odrzucenia ofert w przypadku 
zaistnienia okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych. 


10.9. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycję wniosku do wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnieo dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokośd ceny. 


10.10. Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


10.11. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu oraz przedstawi Burmistrzowi propozycję wyboru do zaakceptowania. 


 







11. Komisja przedstawi Burmistrzowi wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówieo publicznych. 
 


12. W przypadku skorzystania z środków ochrony prawnej określonych w dziale VI ustawy 
Prawo zamówieo publicznych przez wykonawców lub inne podmioty, jeżeli mieliby 
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśliby lub mogli ponieśd szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych 
Komisja przedstawi Burmistrzowi wszelkie dokumenty w tej sprawie łącznie z propozycją 
szczegółowego rozwiązania każdej sprawy. 
 


13. Komisja kooczy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. 
 
 


 









